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Café Pibe Mølle – nødvendig Corona tilpasning, desværre 
Diverse Coronarestriktioner, og ikke mindst kravet om Coronapas for at kunne nyde Caféens 
produkter indendørs, viser sig desværre at begrænse søgningen til Caféen – så meget, at det slet 
ikke løber rundt.  
 
Vi er derfor nødt til med effekt fra torsdag 6.maj at gå tilbage til ”bagdørs” salg med meget 
begrænset menu (grillpølser, sandwichs og selvfølgelig drikkevarer), dog nu med mulighed for at 
kunne sætte sig ved terrassebordene. Ved dårligt vejr vil der være mulighed for at rykke indendørs 

i restaurantlokalet – mod fremvisning af Coronapas.  
 
Caféen lukkes af, således at det kun er muligt at foretage Check-
in og printe scorekort. 
 
Denne nødvendige tilpasning muliggør, at Pia, vores Café-
bestyrer, kan hjemsende noget af personalet med kompensation. 
Denne midlertidige ændring i Café-konceptet gælder foreløbig maj 
ud. Pia vil i det omfang, der er søgning og behov herfor, fortsat 
arrangere fællesspisninger mv for Klubber i Klubbens 
arrangementer, Onsdagsmatchen osv. – mod forevisning af 
Coronapas. 
 

Åbningstider og begrænset menukort findes på Caféens hjemmeside. 
 
 

Corona-opdatering 
Fra torsdag 6. maj bliver der igen løsnet (lidt) op på Corona fronten.  
 
Generelt set, er der med relevans for idrætten, tale om følgende: 

 Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs 
forsamlingsloft til 75 personer 

 Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves 
til 25 personer 

 Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves 

 Krav om Coronapas ved indendørsidræt og restauranter fastholdes 

 Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende 
gæster i sektioner á 500. Her er der krav om Coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. 
mellem stole, værnemidler mm. 

 Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 deltagere 

 
Et udestående for hele idrætten er brugen af klubhuse. Dansk Golf Union forventer at denne aftale 
vil gøre det muligt igen at bruge omklædningsrum og foreningslokaler mod forevisning af 

Coronapas – men vi afventer endelig afklaring. Hvordan pligten – til at påse at kravet om 

Coronapas er opfyldt – skal udføres, vil i de kommende dage blive drøftet, og vi forventer ligeledes 

en afklaring i løbet af kort tid. 
 
Ellers gælder de vanlige forsigtighedsregler stort set stadig: Hold afstand, brug mundbind ved 
passende lejligheder, sprit af osv.  
 
 

 



   

Reminder: Der er fortsat plads på Frivillig 
arbejdsdag, søndag den 9. maj. Tilmelding 
via Golfbox senest 8. maj  
Forårets frivillige arbejdsdag afvikles søndag 9. maj. Vi starter 
vanen tro med en gang morgenmad og måske en lille 
opstrammer, og bevæger os så ud på anlægget og giver hver især 
vores bidrag til, at nogle af de opgaver, som greenkeeperne ikke 
når i den travle dagligdag, bliver set til med nyttig frivillig hånd. Der 
skal både males, samles range-bolde, fyldes turf-huller og meget 
mere.  
 
 

Efter veloverstået dont, står den på let og hyggelig frokostservering. Tilmelding og valg af opgaver 
via Golfbox – gerne snart. 
 
 

Hulspilturneringer i 2021  
Hallo, hvor er jeres tilmeldinger? 
Der åbent for tilmeldinger til vores løbende Hulspilturneringer, men 
det kniber med jeres tilmeldinger – især på damesiden. 
Læs mere på Golfbox – tilmeldingsfrist er mandag den 10. maj. 
 

Klubmesterskab 
Herrer, scratch fra tee 59, maks. hcp 24,9  p.t. 5 deltagere 
Seniorherrer, scratch fra tee 56, maks. hcp 24,9  p.t. 20 deltagere 
Damer, scratch fra tee 51, maks. hcp 24,9  p.t. 0 deltagere 
Seniordamer, scratch fra tee 47, maks. hcp 24,9  p.t. 0 deltagere 
 
SommerMatchen 
Mix-række, 7/8 hcp fra tee 47/56, maks. hcp 48,0 p.t. 12 deltagere – endnu ingen damer? 
 
 

Aflyste Tema-træninger 

Desværre har sygdom i trænerstaben betydet, at bl.a. vores Tema-træning i sidste uge samt 
denne uge er blevet aflyst. Vi må dels bede jer om at kontakte Shoppen for info om evt. aflysning 
samt booke jer på nye tider via https://landstrom.123booking.dk/#/login. 
 
Info om evt. aflysning af træning for Juniorer, Prøvemedlemmer og Klub 37 kan fås hos aktuel 
kontaktperson.  
 
Deltagere i Modul-kurser vil blive kontaktet med info om ændret forløb. 
 
 

Bagmærker 
Der er nu også kommet bagmærker hjem til medlemmer, der er meldt ind eller har ændret status 
mellem 20. februar og 19. april. Bagmærker kan hentes alle dage i Shoppens åbningstid. 
 
 

Rangebolde må ikke fjernes fra Driving range 
Desværre er det endnu en gang nødvendigt at gøre opmærksom på, at 
Rangebolde ikke hører til ude på golfbanen – senest fundet ved 15. hul! 
 
 
Med ønske om god golf  
Kjeld Birch, Formand 
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